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                              Dwunasta Niedziela zwykła 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą 

stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z 

Nim. 

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. 

On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, 

nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: 

«Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się 

bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu 

posłuszne?» 

Czytanie z Księgi Hioba 

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona 

wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem 

jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! 

Tu zapora dla twoich fal nadętych». 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to 

wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli 

dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała 

poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje 

w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się 

nowe. 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek  21. 06. 2021- św. Alojzego Gonzagi – zakonnika 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OPOLSKIEJ-Głownej Patronki 
Miasta  

7. 00 Za ++ Piotra i Franciszka, ++ córki Marię, Julię Annę i syna Wincentego 

  

 Wtorek  22. 06. 2021- św. męczenników Jana Fischera i Tomasza 
More,a  

18. 00 Za + +rodz. Marię i Jana Bazelak, za ++ z rodz. Labisz-Bazelak 

  
Środa  23. 06. 2021 – DZIEN OJCA  

 

18.00       

 
Z okazji Dnia Ojca w int.  naszych żyjących i zmarłych Ojców 
- Za + Edwarda Stachula i dusze czyścowe 

 Czwartek  24. 06. 2021-Narodzenie św. Jana Chrzciciela- 
Uroczystość  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Krzysztofa Matuszek w 30 dz.śm., za ++ rodz. Józefa i Małgorzatę 
Matuszek 

18. 00 Za ++ Marię i Franciszka Dżugała ich rodziców, rodzeństwo oraz za ++ z 
rodzin Gąsior i za ++ z pokrewieństwa 

 Piątek 25. 06. 2021  

15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

17.00    Okazja do spowiedzi św. dla uczniów starszych i młodszych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA; 
 -Za + Irenę Kansy – od rodziny Maron 
-Dz. błag. w intencji uczniów, nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły z 
okazji zakończenia kolejnego Roku Szkolnego 

 Sobota 26. 06. 2021 – św. Zygmunta Gorazdowskiego kpł 

  12.00    Ślub i Msza św. Agnieszka Nowak i Paweł Otręba 

18. 00 

  

 

 

 

 

    

PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA  

- za + Jana Mika z ok. urodzin, za + żonę Teresę, za ++ z rodz. z obu stron 

Mika – Świerc i pokr. 

- Za ++ Rozalię i Macieja Olszewskich, za ++ rodziców, pokr. i d.op. 

- Za ++Teresę i Józefa Wojtowicz w rocznicę śmierci i dusze czyścowe  

- Za + męża i ojca Michała Starczewskiego i za dusze opuszczone 

- Za ++ rodz. Wiktora Apolonię Okos, córkę Dorotę, zięcia Karola, ++ z pokr. 

- Za + Brygidę  Kałabun w 30 dz. Śm. I za męża Mirosława  

 Niedziela 27. 06. 2021 – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Za + Joachima Wiench ++ rodziców, brata Jerzego oraz za ++ z rodzin 
Wiench, Okos, Dziuba, Szywalski i dusze czyścowe  
 

10. 30 Za + Edytę Kocot w 30 dz. śm. 

12.00   Dz. błag. do B.OP.MBNP. z podz.za łaski o zdrowie Boże błog. w int. Marii i 
Józefa Wojcik z ok. 50 rocznicy ślubu 



16. 00 Nieszpory 

16. 30 

    

Za + Leona Knosala w 30 dz. śmierci 
 

  

  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą zbiórkę do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu. 

2. W przyszłą niedzielę co miesięczna kolekta parafialna na prace remontowe przy 

naszym kościele 

3. Tym wszystkim którzy brali udział w nabożeństwie Fatimskim składam 

podziękowania 

4. W środę (23.06.) Dzień Ojca. Wszystkich Ojców zapraszam na Mszę św. o 

godz. 18.00 

5. W czwartek (24.06) Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

6. W czwartek o godz. 19.00 spotkanie przy ognisku w ogrodzie plebańskim dla 

naszych Marianek, Ministrantów i Lektorów 

7. W piątek zakończenie Roku Szkolnego – Nauczycieli i Uczniów zapraszam na 

Mszę św. 

8. W sobotę 26 czerwca o godzinie 11 w salce zbiórka Marianek,  

9.  W sobotę o godz. 12.00 zbiórka  ministrantów 

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 20 czerwca o godz. 17.00 na mecz pomiędzy 

Groszmalem a LZS Odrą Kąty Opolskie. 

                                    

 

Wspomnienie świętych 

 
Św. Jan Chrzciciel (+ ok. 32) rodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn 

kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1,5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym 

wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku 

nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym 

Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego 

Baranka Bożego (J 1,29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1,20-34). Uchodził za proroka, 

ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11,9 nn), posłańca przed Bogiem. 

Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo 

z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu 

(Mt 11,2-6), a następnie ścięty (Mk 6,17-28). Miał wtedy trzydzieści kilka lat. w Janie 

Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, 

bezkompromisowość. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. Jemu 

dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat 

mieli swoją siedzibę papieże. 

https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Łuk/1/5-80
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Jan/1/29
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Jan/1/20-34
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Mat/11/9-15
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Mat/11/2-6
https://www.biblia.info.pl/biblia/bt/Mar/6/17-28


Św. Tomasz More, męczennik (1478-1535) urodził się w Londynie 7 lutego 1478 r. jako 

syn poważanego mieszczanina. Kiedy miał lat 12, umieszczono go na dworze kardynała 

Mortona, który sprawował równocześnie urząd królewskiego kanclerza. z kolei zapisał się 

na studia na uniwersytecie w Oksfordzie. Jednak ojciec wolał mieć syna prawnika. 

To bowiem otwierało przed nim drogę do kariery urzędniczej. Dlatego szesnastoletni 

Tomasz został umieszczony w Inns of Law. Kiedy w 1499 roku Erazm z Rotterdamu 

nawiedził po raz pierwszy Anglię, zaprzyjaźnił się serdecznie z młodszym od siebie o 11 lat 

Tomaszem. Po ukończeniu studiów Tomasz został biegłym i wziętym adwokatem. 

Wkrótce wybrano go posłem do parlamentu. Tutaj zaraz na początku naraził się królowi 

Henrykowi VIII tym, że przeforsował w parlamencie sprzeciw wobec wniosku króla 

postulującego nałożenie osobnego podatku na poddanych. Dla poznania świata wyjechał 

do Francji, gdzie zwiedził uniwersytety: w Paryżu i w Lowanium. Kiedy powrócił do Anglii, 

zrzekł się wszelkich stanowisk i wstąpił do kartuzów. Po czterech latach pobytu w klasztorze 

przekonał się, że to jednak nie jest jego droga. Ożenił się z siedemnastoletnią Jane Colt 

i zamieszkał z nią w wiejskim domku w Bucklersbury pod Londynem. Były 

to najszczęśliwsze lata w jego życiu. Sielanka trwała krótko. Ukochana żona zmarła 

niebawem, zostawiając Tomaszowi czworo drobnych dzieci. Był zmuszony ożenić się po raz 

drugi. Alicja Middleton była od niego o siedem lat starsza. 

W 1510 roku objął Tomasz urząd sędziego do spraw cywilnych. Jako specjalista został 

wysłany do Flandrii dla zawarcia traktatu pokojowego. w 1521 roku pełen sławy ze swojej 

pracy i dzieł został przez króla podniesiony do godności szlacheckiej. Król upodobał sobie 

w zręcznym urzędniku i mianował go przewodniczącym sądu oraz tajnym radcą. Szybko 

zaczęły sypać się na Tomasza kolejne wyróżnienia i godności: zarządcy uniwersytetu 

oksfordzkiego i łowczego królewskiego, wreszcie godność najwyższa w państwie – 

kanclerza państwa. 

Tomasz stanowić może doskonały wzór do naśladowania dla świata urzędniczego. Był 

w pracy swojej zdecydowanie sumienny. Powiedziano o nim, że gdyby pewnego dnia stawił 

się przed nim własny ojciec i diabeł, przyznałby rację szatanowi, jeśliby na nią zasługiwał. 

Kiedy otrzymał nominację na sędziego, zastał całe sterty zakurzonych teczek z aktami, które 

od lat czekały na rozpatrzenie. Rychło je załatwił, aby sprawy szły odtąd na bieżąco. 

Wszystkich traktował życzliwie. Przekupstwo czy kumoterstwo nie miały do niego 

przystępu. Nosił włosiennicę. Na modlitwę poświęcał dziennie po kilka godzin. Przy stole 

czytał Pismo święte i książki ascetyczne. Unikał pokut dawnych ascetów, wiedząc, że siły są 

mu potrzebne do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Rekompensował ten brak 

szczególnych pokut cierpliwym znoszeniem codziennych kłopotów, rzetelnym 

wypełnianiem swoich obowiązków, zachowaniem przykazań Bożych i kościelnych. Nawet 

jako kanclerz państwa chętnie usługiwał do Mszy świętej i śpiewał w chórze kościelnym. 

 


